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  กัญญารัตน  ยาประเสริฐ: การกําหนดเพศโดยการวิเคราะหทางคณิตศาสตรเพื่ประเมิน
หาคาความนาเช่ือถือในการวัดกระดูกปลายแขนดานใน (Ulna)และกระดูกหนาแขง(Tibia)                     
ในประชากรไทย.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ: ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล. 196 หนา. 
 
 การระ บุ เพศจากโครงกระดู กมนุษย ในป จจุ บั นส ามารถกระทํ า ไดหล ายวิ ธี                            
นักนิติวิทยาศาสตรศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของกระดูกเพ่ือนํามาใชในการระบุเพศ            
โดยกระดูกที่นํามาระบุเพศมากท่ีสุด คือ กระดูกเชิงกราน(Pelvic bone) และกะโหลกศีรษะ(Skull) 
ตามลําดับ แตเนื่องจากในงานนิติวิทยาศาสตร มีหลายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของศพ เชน 
การฆาห่ันศพ การเผาทําลายหลักฐาน หรือการแยกช้ินสวนของศพเพื่ออําพรางคดี ซึ่งทําใหสภาพ
ของโครงกระดูกอาจไมครบสมบูรณ ดังน้ันในการศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการหาคา
ความนาเช่ือถือ ที่ใชในการแยกเพศโดยใชกระดูกปลายแขนดานใน(Ulna) และกระดูกหนาแขง 
(Tibia) 
 ในการวิจัยไดทําการวัดความยาวกระดูก Ulna และกระดูก Tibia จํานวน 400 คน แบงเปน
เพศชายจํานวน 188 คน และเพศหญิงจํานวน 212 คน ซึ่งกลุมตัวอยางท้ังหมดมีอายุระหวาง 20-55ป 
โดยทําการวัดความยาวกระดูก Tibia จากขอบปลายสุดของปุมกระดูก Medial malleolus ไปจนถึง
ขอบของปุมกระดูก Medial condyle ของกระดูก Tibia และวัดความยาวของกระดูก Ulna จากขอบ
ปลายสุดของปุมกระดูก Ulna styloid process บริเวณขอมือ ไปจนถึงปุมกระดูก Olecranon process 
บริเวณขอศอก โดยใช Vernier caliper ขนาด 20 นิ้ว เปนเคร่ืองมือในการวัด  

จากน้ันนําขอมูลเพศและความยาวกระดูกท่ีวัดไดมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา กระดูก              
ที่สามารถใชในการแยกเพศชายไดถูกตองท่ีสุด คือ กระดูก Ulna ขางซาย มีคาความนาเช่ือถือ          

จากการทํานายรอยละ 84.00 และกระดูกท่ีสามารถใชในใชในการแยกเพศหญิงไดถูกตองท่ีสุด คือ 
กระดูก Ulna ขางขวา มีคาความนาเช่ือถือจากการทํานายรอยละ 87.30 ตามลําดับ ดังน้ันผล
การศึกษานี้จึงเปนประโยชน และเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการใชวิเคราะหสําหรับกระบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตรตอไป 
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Current, sex determination from human bones can be performed in various methods. 
Forensic scientists were searched in physical characteristics of bones for sex determination. 
In forensic cause works, frequent bones in the sex determination are pelvic bones and skulls, 
respectively. Moreover, in the forensic causes possess variety factors that might be changed 
such as slaughtering or burning of the body that destroyed bones incompletely. Therefore, 
this study aims to reliability presentation that determinate in sex using ulna and tibia 
measurements.    

In this study was measured ulna and tibia length in total 400 people (188 men and 
212 women). The experiment groups contain age between 20-55 years old. The tibia lengths 
were measured from the top of medial malleolus to the top of medial condyle of tibia. The ulna 
lengths were measured from the top of ulna styloid process to olecranon process. All 
measurements were completed with vernier caliper (20 inch).  

Sex and bone length data were performed with statistical analysis. This results 
demonstrate that accurate result for man determination is ulna left; 84.00%. In women 
determination that show the accurate result in ulna right; 87.30%. 
 This study has benefits and alternative methods in forensic cause works.       
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 วิทยานิพนธฉบับ น้ีสํ า เ ร็ จสม บูรณ ได ด ว ยความ อนุ เคร าะห อย า ง ดี ยิ่ ง จ าก                            
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งเปนอาจารย             
ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาภรณ รุงเรือง ภาควิชา กายวิภาคศาสตร              
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และพันตํารวจโทกฤษฎา  ริบรวมทรัพย  คณะนิติวิทยาศาสตร 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ  ที่ไดกรุณาสละเวลาเปนคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคําแนะนํา                    
และคําปรึกษาการทําวิจัยเร่ืองน้ี ตลอดจนใหความชวยเหลือในการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข
วิทยานิพนธฉบับนี้ ใหมีความสมบูรณและสํ า เ ร็จลงไดดวย ดี  ผู วิ จั ยจึ งขอขอบพระคุณ                            
ทานอาจารยทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ นายอุทิศ ศรีวิชัย มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย                   
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดใหการชวยเหลือในการเก็บขอมูลการวิจัย และสนับสนุนขอมูลตางๆ               
ที่เปนประโยชนจนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทานท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหผูวิจัยในการเก็บขอมูลงานวิจัย                
ในครั้งนี ้ 
 ขอขอบคุณ ผูเปนเจาของขอมูล เอกสาร บทความ ตํารา หนังสือ ทุกทานท่ีผูวิจัยใชใน
การสืบคนขอมูล ที่ไมไดกลาวนาม ไว ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณผูมี อุปการะคุณทุกทาน  ที่มีสวนใหความชวยเหลือและสนับสนุน
วิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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